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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  
21º DOMINGO DO TEMPO COMUM  

23 DE AGOSTO DE 2020 
4º DOMINGO DO “MÊS VOCACIONAL” 

 

Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos, 

nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso 
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades 
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias 

presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou 
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem 

ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais. 

Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra 
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São 

muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais 
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo 
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só 

acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores, 
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser 
acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 

juntos. 

O mês de agosto, conforme costume da Igreja no Brasil, é dedicado à 
oração, reflexão e ação nas comunidades sobre o tema das vocações. 

Neste quarto Domingo do mês queremos lembrar a vocação dos 
cristãos leigos e leigas e seus diversos serviços na comunidade 
(ministérios não ordenados). 
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 
 

Canto: 
 
Eis-me aqui Senhor! Eis-me 

aqui Senhor! Pra fazer tua 
vontade, pra viver do teu 

amor, pra fazer tua vontade, 
pra viver do teu amor: eis-me 
aqui Senhor! 

 
1) O Senhor é o Pastor que me 
conduz, por caminho nunca 

vistos me enviou; sou chamado 
a ser fermento sal e luz e por 

isso respondi: aqui estou!  

 
2) Ele pôs em minha boca uma 

canção me ungiu como profeta e 
trovador da história e da vida do 

meu povo e, por isso respondi: 
aqui estou! 
 

3) Ponho a minha confiança no 
Senhor, da esperança sou 
chamado a ser sinal; seu ouvido 

se inclinou ao meu clamor, e por 
isso respondi: aqui estou! 

 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão 

do Espírito Santo estejam convosco. 
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Confessemos os nossos pecados: 

 
T.: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei 

muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, (batendo 
no peito) por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a 

Deus, Nosso Senhor. 
 
D.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
 

D.: Senhor, tende piedade de nós. 
T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

D.: Cristo, tende piedade de nós. 
T.: Cristo, tende piedade de nós. 
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D.: Senhor, tende piedade de nós. 

T.: Senhor, tende piedade de nós. 
 

T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 
amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 

Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 
 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado). 
 

D.: Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao 
vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na 
instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se 

encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 

Primeira Leitura:        (Is 22,19-23) 
 
L.: Leitura do Livro do Profeta Isaías 

Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: “Eu vou te 
destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que 
nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Helcias, e o vestirei com 

a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua 
autoridade; ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a 

casa de Judá. Eu o farei portar aos ombros a chave da casa de Davi; ele 
abrirá, e ninguém poderá fechar; ele fechará, e ninguém poderá abrir. 
Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro e aí ele terá o trono de glória 

na casa de seu pai”. Palavra do Senhor. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:1    Sl 137 (138), 1-2a.2bc-3.6.8bc (R. 8bc) 
 

T.: Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 
Completai em mim a obra começada! 
 

L.: Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,  
porque ouvistes as palavras dos meus lábios! 

Perante os vossos anjos vou cantar-vos  

                                                           
1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=9oEyh1guKtc 

https://www.youtube.com/watch?v=9oEyh1guKtc
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e ante o vosso templo vou prostrar-me. R. 

 
L.: Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, 

porque fizestes muito mais do que prometestes; 
naquele dia em que gritei, vós me escutastes 
e aumentastes o vigor da minha alma. R. 

 
L.: Altíssimo é o Senhor, mas olha o pobre, 
e de longe reconhece os orgulhosos. 

Ó Senhor, vossa bondade é para sempre! 
Eu vos peço: não deixeis inacabada, 

esta obra que fizeram vossas mãos! R. 
 
Aclamação ao Evangelho:2 
T.: Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
 

Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; 
e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela! 
 

EVANGELHO:        (Mt 16, 13-20) 
L.: Do Evangelho segundo Mateus 
Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou 

a seus discípulos: “Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?”. 
Eles responderam: “Alguns dizem que é João Batista, outros que é 

Elias; outros ainda, que é Jeremias ou algum dos profetas”. Então 
Jesus lhes perguntou: “E vós, quem dizeis que eu sou?”. Simão Pedro 
respondeu: “Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo”. Respondendo Jesus 

lhe disse: “Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser 
humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu 

te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha Igreja, e 
o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do 
Reino dos Céus: tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus; 

tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus”. Jesus, 
então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era 
o Messias. Palavra da Salvação. 

T.: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 

D.: Renovemos, como cristãos e cristãs, a nossa fé. 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 
pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 

Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 

                                                           
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=iQd0-ppdxeE 

https://www.youtube.com/watch?v=iQd0-ppdxeE
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católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 

ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 
 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 

D.: : Neste ano, a mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial 
de Oração pelas Vocações teve como título: “As palavras da vocação”; e 

nos aponta 4 palavras “Gratidão, coragem, tribulação e louvor”, que 
nestas preces são como um farol que nos aponta o caminho que 
devemos seguir para abraçar com amor a vocação que Deus tem para 

cada um de nós. 
 

1. “Toda a vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor 
veio ao nosso encontro, talvez mesmo quando o nosso barco estava em 
meio à tempestade. «Mais do que uma escolha nossa, a vocação é 

resposta a uma chamada gratuita do Senhor».” 
T.: Senhor, que possamos sermos gratos ao teu amor! 

 

2. “Quando os discípulos veem aproximar-se Jesus caminhando 
sobre as águas, pensam que se trata de um fantasma e se assustam. 

Mas, Jesus imediatamente os tranquiliza com uma palavra que deve 
acompanhar sempre a nossa vida e o nosso caminho vocacional: 
Coragem! Sou Eu! Não temais!  
T.: Senhor, dai-nos coragem para abraçar a nossa vocação! 

 

3. “Se nos deixarmos arrastar pelo pensamento das adversidades 
que surgirão, bem depressa desviaremos o olhar de Jesus e, como 
Pedro, arriscamo-nos a afundar. A fé nos permite caminhar ao encontro 

do Senhor Ressuscitado e vencer as próprias tempestades. Pois Ele nos 
estende a mão, quando, por cansaço ou medo, corremos o risco de 
afundar e nos dá o ardor necessário para viver a nossa vocação com 

alegria e entusiasmo.” 
T.: Senhor, dai-nos a tua mão quando estivermos em meio a 
tribulação! 

 
4. “E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao 

louvor. Esta é a última palavra da vocação, e pretende ser também o 
convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima: agradecida 

pelo olhar que Deus pousou sobre Ela, superando na fé medos e 
perturbações, abraçando com coragem a vocação, Ela fez da sua vida 
um cântico eterno de louvor ao Senhor.” 
T.: Senhor, dai-nos sempre a capacidade de te louvar.  

 
D.: Concluamos as nossas preces rezando pelos catequistas, pelos 

leigos e leigas, chamados a ser sal da terra e luz do mundo, que possam 
dar sabor e iluminar o caminho da evangelização para uma Igreja em 

saída, a fim de que as novas gerações se entusiasmem pelo projeto de 
Deus e se disponha a fazer da própria vida um dom para os outros. 
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T.: Jesus, Mestre Divino, que chamastes os Apóstolos a vos 

seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas 
famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a 

muitos de nossos jovens. 
Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam 
fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como 

religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o 
bem do povo de Deus e de toda humanidade. Amém! 
 

D.: Rezemos em família como o Senhor no ensinou: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, fazei agir plenamente em nós a presença do vosso Filho, e 

transformai-nos de tal modo pela vossa graça, que em tudo possamos 
agradar-vos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 

 
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 

T.: Amém. 
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana: 

 
D.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não desprezeis as 
nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de 

todos os perigos, ó virgem gloriosa e bendita.  
 
Canto Final 3 

A edificar a Igreja, a edificar a Igreja, a edificar a Igreja do Senhor. 
Irmão, vem, ajuda-me! Irmã, vem, ajuda-me! A edificar a Igreja do 

Senhor. 
 
Eu sou a Igreja, você é Igreja. Somos Igreja do Senhor! 

Irmão, vem, ajude-me! Irmã, vem, ajude-me! A edificar a Igreja do 
Senhor. 

 
São Pedro é Igreja, São Paulo é Igreja. Somos Igreja do senhor. 
Irmão, vem, ajude-me! Irmã, vem, ajude-me! A edificar a Igreja do 

Senhor. 
 
Os leigos são Igreja, Os padres são Igreja. Somos Igreja do Senhor. 

Irmão, vem, ajude-me! Irmã, vem, ajude-me! A edificar a Igreja do 
Senhor. 

 

                                                           
3Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RkMurQ-mOu0 

https://www.youtube.com/watch?v=RkMurQ-mOu0
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Sugestão de Canto:4 

 
Poucos os operários, poucos trabalhadores e a fome do povo 

aumenta mais e mais. És o Senhor da messe, ouve esta nossa 
prece, põe sangue novo nas veias da tua Igreja. 
 

Falta pão porque falta trigo. Falta trigo porque não semeiam e faltam 
semeadores porque ninguém foi lá fora chamar. Falta fé porque não se 
ouve. Não se ouve porque não se fala e falta esse jeito novo de levar luz 

e de profetizar. 
 

Falta gente pra ir ao povo, descobrir porque o povo se cala. Pastores e 
animadores pra incentivar o teu povo a falar. Falta luz porque não se 
acende. Não se acende porque faltam sonhos e falta esse jeito novo de 

levar luz e falar de Jesus. 
 

Ladainha vocacional:5 
 
Ó Deus Pai Criador, eis me aqui, Senhor! 

Ó Jesus Redentor, eis me aqui, Senhor! 
Ó Espírito Santo de amor, eis me aqui, Senhor! 
 

Para fazer Vossa vontade assim na terra como no céu! 
 

Nossa vida é um dom, eis me aqui, Senhor! 
É chamado a servir, eis me aqui, Senhor! 
Toda a vida se faz vocação, eis me aqui, Senhor! 

 
Para fazer Vossa vontade assim na terra como no céu! 

 
Nosso nome sabeis, eis me aqui, Senhor! 
Sempre em nós confiais, eis-me aqui, Senhor! 

Somos vossa família do amor, eis-me aqui, Senhor! 
 
Para fazer Vossa vontade assim na terra como no céu! 

 
Mesmo frágil na fé, eis-me aqui, Senhor! 

Bem assim como sou, eis-me aqui, Senhor! 
Cada idade tem muito a doar, eis-me aqui, Senhor! 
 

Para fazer Vossa vontade assim na terra como no céu! 
 
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os 

cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

                                                           
4 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3KY 
5 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2kKpgD_b3KY
https://www.youtube.com/watch?v=ROEFRzEp4wQ

